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ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ କାମ୍ବାଡଆି ଗସ୍ତ (11-13 ନମଭ୍ବର 2022) 

ନମଭ୍ବର 13, 2022 

ଭାରତର ୍ାନୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଶ୍ରୀ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ 11-23 ନମଭ୍ବର 2022 କାମ୍ବାଡଆି ଗସ୍ତ କରଥିିମେ ଯାହା ସଫଳ ତଥା 

ଫଳପ୍ରଦ ଥିୋ। ଏହ ିଗସ୍ତ ସ୍ୟମର ମସ 12 ନମଭ୍ବର 2022 ମର ଆସଆିନ-ଭାରତ ସ୍ମରଣୀୟ ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀମର ମଯାଗ 
ମଦଇଥିମେ। 2022 ମର ଆସଆିନ-ଭାରତ ୍ଧ୍ୟମର ସମ୍ପକକ ପ୍ରତଷି୍ଠାର 30 ତ୍ ବାର୍ଷକିୀ ଏବଂ ଆସଆିନ-ଭାରତ ରଣନୀତକି ଭାଗିଦାରୀର 

10 ବର୍ଷକ ପୂର୍ତ୍ତ ିପାଳତି ମହଉଛ।ି ଏହ ିସମି୍ମଳନୀ ଐତହିାସକି ଥିୋ କାରଣ ଏହା ଆସଆିନ-ଭାରତ ସମ୍ପକକକୁ ଏକ ବସୃି୍ତତ ରଣନୀତକି 

ଭାଗିଦାରୀକୁ ଉନ୍ନୀତ କରଥିିୋ। ଏହ ିଅବସରମର ବସୃି୍ତତ ରଣନୀତକି ଭାଗିଦାରୀର ଉପାଦାନଗୁଡକୁି ବର୍ଣ୍କନା କରୁଥିବା ଏକ ୍ଳିତି ବବୃିର୍ତ୍ତ ି
ଜାର ିକରାଯାଇଥିୋ। 

2. ୍ାନୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି୍ଧ୍ୟ 13 ନମଭ୍ବର 2022 ମର 17 ତ୍ ପୂବକ ଏସଆି ଶଖିର ସମି୍ମଳନୀ ବା ଇଏଏସମର ମଯାଗ ମଦଇଥିମେ। 
ଏହ ିସମି୍ମଳନୀମର ମସ ଇଏଏସର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳର ୍ୁଖୟ ମନତା୍ାନଙ୍କ ମନତୃତ୍ୱାଧୀନ ୍ଞ୍ଚ ଭାବମର ଉମେଖ କରଥିିମେ ଏବଂ 

ଏହାକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ, ସହନକ୍ଷ୍ ଏବଂ କ୍ରୟିାଶୀଳ କରବିା ପାଇଁ ଏହାର ସଦୃୁଢତା ଉପମର ଗରୁୁତ୍ୱାମରାପ କରଥିିମେ। ୍ୁକ୍ତ, ମଖାୋ, 
ସମି୍ମଳତି ଏବଂ ନୟି୍-ଆଧାରତି ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ୍ହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳମର ମନୌପରବିହନ ଓ ବି୍ ାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହତି ଏହାକୁ 

ମପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବିା ପାଇଁ ଇଏଏସ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ ୍ଞ୍ଚ ମବାେି ମସ କହଥିିମେ। ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ୍ହାସାଗରମର ଆସଆିନ ମକନ୍ଦ୍ରୀୟତା 
ପ୍ରତ ିଭାରତର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତାକୁ ମସ ମଦାହରାଇଥିମେ ଏବଂ ଆଇପିଓଆଇ ସହତି ଏଓଆଇପିର ସମି୍ମଶ୍ରଣକୁ ଆଧାର କର ିସହମଯାଗ ବୃଦ୍ଧ ି

କରବିାକୁ ଆହବାନ ମଦଇଥିମେ। ସା୍ୁଦି୍ରକ ସରୁକ୍ଷା, ହାଡକ ଏବଂ ସା୍ଦିୁ୍ରକ ସ୍ବଳର ନରିନ୍ତର ବକିାଶ ନି୍ ମନ୍ତ ଇଏଏସ ଏମଜଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ 
ବଢାଇବା ପାଇଁ ଭାରତର କାଯକୟକଳାପ ଉପମର ମସ ଆମୋକପାତ କରଥିିମେ। ୍ାନୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିବଢୁଥିବା ଖାଦୟ ଓ ଶକି୍ତ ସରୁକ୍ଷାକୁ 
ଉମେଖ କରଥିିମେ ଯାହା ଇଏଏସ ଏବଂ ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ୍ହାସାଗର ବାହାମର ୍ଧ୍ୟ ବସି୍ତାର ୋଭ କରଛି ିଏବଂ 2023 ମର ଆନ୍ତଜକାତକି 

୍ିମେଟ ବର୍ଷକମର ଇଏଏସ ସଦସୟ୍ାନଙ୍କ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆହବାନ ମଦଇଥିମେ। 

3. ଏହ ିଗସ୍ତ ସ୍ୟମର ୍ାନୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିକାମ୍ବାଡଆିର ରାଜା, ପ୍ରଧାନ୍ନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମିନଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ୍ଧ୍ୟ ଆମୋଚନା 
କରଥିିମେ। ସ୍ସ୍ତ ମବୈଠକମର କାମ୍ବାଡଆିର ମନତୃତ୍ୱ ମସ୍ାନଙ୍କ ଅସବୁଧିା ସ୍ୟମର ଭାରତର ସହାୟତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିମେ। 

4. ୍ାନୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଏବଂ ପ୍ରଧାନ୍ନ୍ତ୍ରୀ ହୁନମସନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତମିର ସଂସ୍କତୃ,ି ମଜୈବ ବବିଧିତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ମକ୍ଷତ୍ରମର ସହମଯାଗକୁ 
ମନଇ ତମିନାଟ ିଏ୍ଓୟୁ ଏବଂ ମଗାଟଏି ଆଥକି ବୟବସ୍ଥା ବନିି୍ ୟ ମହାଇଥିୋ। 

 



5. ୍ାନୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିକାମ୍ବାଡଆିମର ତମିନାଟ ିଜେିା ଏବଂ ମଗାଟଏି କ୍ୁୟନ ଡି୍ ାଇନଙ୍ି୍ଗ ପାଇଁ 426,000 ଡୋର ସହାୟତା 
ମ ାର୍ଷଣା କରଥିିମେ ଏବଂ କାମ୍ବାଡଆି ପାଇଁ ଆଇଟଇିସ ିସଲଟ୍ 200 ରୁ 250 କୁ ଏବଂ ଆସସିଆିର ଛାତ୍ରବୃର୍ତ୍ତ ି30 ରୁ 50 କୁ ବୃଦ୍ଧ ି
କରଥିିମେ। 

6. ଏହ ିଅବସରମର ୍ାନୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଭିଏତନା୍ର ପ୍ରଧାନ୍ନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ମଭଟ ିଦ୍ୱପିାକି୍ଷକ ଓ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପମର ଆମୋଚନା 
କରଥିିମେ। 

7. ୍ାନୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିସଏିମ୍ ରପିମର ଥିବା ଐତହିୟ ସ୍ଥଳ ଯଥା ତା ମପ୍ରାମ୍ ୍ନ୍ଦରି ଏବଂ ଅଙ୍ଗମକାର ୱାଟ ୍ନ୍ଦରି ପରଦିଶକନ କରଥିିମେ 
ଏବଂ ଏହ ିସାଂସ୍କତୃକି ଐତହିୟ ସ୍ଥଳମର ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତାତି୍ତ୍ୱକ ସମବକକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାଯକୟର ଯାଞ୍ଚ 
କରଥିିମେ। 

8. ମସ ତା ମପ୍ରାମ୍ ୍ନ୍ଦରିମର ହଲ୍ ଅଫ୍ ଡାନସସକର ଉଦ ାଟନ କରଥିିମେ। ତା ମପ୍ରା୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପନୁରୁଦ୍ଧାର ମହଉଛ ିଭାରତର 
ପ୍ରତ୍ନତାତି୍ତ୍ୱକ ସମବକକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅଙ୍ଗମକାର ଏବଂ ସଏିମ୍ ରପି ଅଞ୍ଚଳର ସରୁକ୍ଷା ଓ ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଅପସରାର ଏକ 

ସହଭାଗୀତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଏହା 2011 ରୁ ଚାେିଛ।ି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତକ୍ ାନ ତୃତୀୟ ପଯକୟାୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାଯକୟ କରୁଛ।ି 

9. ଅଙ୍ଗମକାର ୱାଟ ୍ନ୍ଦରି କମମ୍ପଲକ୍ସ ମହଉଛ ିଏକ ୟୁମନମସ୍କା ବଶି୍ୱ ଐତହିୟ। କାମ୍ବାଡଆିର ସ୍ସା୍ୟିକ ଇତହିାସର ସବୁଠାରୁ କଠନି 
କାଳମର 1986 ରୁ 1993 ପଯକୟନ୍ତ ମ୍ାଟ 4 ୍ିେିୟନ ଆମ୍ରକିୀୟ ଡୋର ୍େୂୟମର ଅଙ୍ଗମକାର ୱାଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାଯକୟ 

ଭାରତ ହାତକୁ ମନଇଥିୋ। 

10. ଭାରତର ୍ାନୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଏହ ିଗସ୍ତ ଆସଆିନ ସଦସୟ ରାଷ୍ଟ୍ର୍ାନଙ୍କ ସହତି ବମିଶର୍ଷ ଭାବମର କାମ୍ବାଡଆି ସହତି ଆ୍ର 

 ନଷି୍ଠ ସମ୍ପକକକୁ ସୁଦୃଢ କରବିାମର ସହାୟ ମହାଇଛ।ି 

 

ନମ୍ ମପନ 

ନମଭ୍ବର 13, 2022 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 

 

 


